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1 Zoznam skratiek 
 

ACER Agentúra pre spolupráci európskych regulátorov 

EBGL Nariadenie EU 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie 
o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave 

ES SR elektrizační sústava SR 

FCR rezervy na zachovanie frekvencie 

FRR, aFRR, 
mFRR 

rezervy na obnovenie frekvencie s automatickou resp. manuálnou aktiváciou 

LFC blok oblasť regulácie frekvencie a činného výkonu  

PpS podporné služby 

PPS prevádzkovateľ prenosovej sústavy 

SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

SOGL Nariadenie EU 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre 
prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy 

TP Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej 
sústavy1 

ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.sepsas.sk/TechPod.asp?kod=281  
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2 Úvod 
Tato správa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. ako národného prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy o zabezpečovaní rovnováhy za roky 2018 – 2019 je vypracovaná z dôvodu plnenia 
požiadavky článku 60 Nariadenia EBGL: 

Článok 60, Správa PPS o zabezpečovaní rovnováhy:  

1. Každý PPS uverejní aspoň každý druhý rok správu o zabezpečovaní rovnováhy za predchádzajúce 
dva kalendárne roky pri zachovaní dôvernosti informácií v súlade s článkom 11.  

2. Správa o zabezpečovaní rovnováhy musí:  

a) obsahovať údaje o objeme dostupných, obstaraných a použitých osobitných produktov, ako 
aj odôvodnenie osobitných produktov vzhľadom na podmienky uvedené v článku 26;  

b) poskytnúť súhrnnú analýzu dimenzovania rezervnej kapacity vrátane odôvodnenia a 
vysvetlenia výpočtu potrebnej rezervnej kapacity;  

c) poskytnúť súhrnnú analýzu optimálneho poskytovania rezervnej kapacity vrátane 
odôvodnenia objemu disponibility;  

d) analyzovať náklady a prínosy, ako aj možnú neefektívnosť a narušenia v súvislosti s 
osobitnými produktmi, pokiaľ ide o hospodársku súťaž a fragmentáciu trhu, účasť riadenia 
odberu a obnoviteľných zdrojov energie, integráciu vyrovnávacích trhov a vedľajšie účinky na 
iné trhy s elektrinou;  

e) analyzovať príležitosti na výmenu disponibility a zdieľanie rezerv;  

f) poskytnúť vysvetlenie a odôvodnenie obstarania disponibility bez uskutočnenia výmeny 
disponibility alebo zdieľania rezerv;  

g) analyzovať efektívnosť funkcií optimalizácie aktivácie regulačnej energie z rezerv na 
obnovenie frekvencie a prípadne regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv.  

3. Správa o zabezpečovaní rovnováhy musí byť buď v angličtine alebo aspoň obsahovať súhrn v 
angličtine.  

4. Na základe predchádzajúcich uverejnených správ je príslušný regulačný orgán v súlade s článkom 
37 smernice 2009/72/ES oprávnený požadovať zmeny v štruktúre a obsahu ďalšej správy PPS o 
zabezpečovaní rovnováhy. 
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3 Údaje podľa článku 60, odstavca 2 EBGL 

3.1 Údaje podľa odst. 2, písm. a) 
 

a) obsahovať údaje o objeme dostupných, obstaraných a použitých osobitných produktov, ako 
aj odôvodnenie osobitných produktov vzhľadom na podmienky uvedené v článku 26;  

 

Podľa čl. 25 a EBGL odst. 1 a čl. 26 odst. 1 má PPS povinnosť používať štandardné a špecifické produkty 
od pripojenia sa do príslušných spoločných európskych platforiem: 

Článok 25 Požiadavky na štandardné produkty, odst. 1: 

Štandardné produkty pre regulačnú energiu sa vyvinú ako súčasť návrhov implementačného rámca 
európskych platforiem podľa článkov 19, 20 a 21. Po schválení každého implementačného rámca a 
najneskôr odvtedy, keď PPS využije príslušnú európsku platformu, musí daný PPS používať iba 
štandardné produkty a v odôvodnených prípadoch osobitné produkty regulačnej energie s cieľom 
zachovávať rovnováhu v sústave v súlade s článkami 127, 157 a 160 nariadenia (EÚ) 2017/1485. 

Článok 26 Požiadavky na osobitné produkty, odst. 1: 

Po schválení implementačných rámcov európskych platforiem podľa článkov 19, 20 a 21 môže každý 
PPS vypracovať návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a 
disponibilitu. Tento návrh musí obsahovať aspoň: … 

Pripojenie SEPS k európskej platforme na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie 
s manuálnou aktiváciou (podľa čl. 20) a európskej platforme na výmenu regulačnej energie z rezerv na 
obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (podľa čl. 21) je na základe skutočnosti, že príslušné 
implementační rámce boli schválené ACER k 24. 1. 2020, predpokladané najskôr v rokoch 2022 až 
2023. 

Ďalej nebola doposiaľ schválená metodika pre zoznam štandardných produktov pre disponibilitu pre 
rezervy na obnovenie frekvencie a nahradzujúce rezervy podľa článku 25 ods. 2 EBGL (10. 3. 2020 bola 
uzavretá verejná konzultácia vyhlásená ACER). 

V rokoch 2018 a 2019 SEPS nezaviedla a nepoužívala štandardné a špecifické produkty. 

 

3.2 Údaje podľa odst. 2, písm. b) 
 

b) poskytnúť súhrnnú analýzu dimenzovania rezervnej kapacity vrátane odôvodnenia a 
vysvetlenia výpočtu potrebnej rezervnej kapacity;  

V súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
skorších predpisov je SEPS povinný zabezpečiť nákup PpS potrebných na zabezpečenie poskytovania 
systémových služieb pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej 
spoľahlivosti sústavy. 

Veľkosť regulačných záloh bola stanovená v súlade so štandardami ENTSO-E stanovenými pre 
synchrónnu zónu Kontinentálnu Európa v Continental Europe Operation Handbook2 a od 14. 4. 2019 

                                                           
2 https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/#continental-europe-operation-handbook  
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stanovenými v Rámcovej dohode o prevádzkovaní v synchrónne prepojených oblastí pre synchrónnu 
zónu Kontinentálnu Európa. 

Obstarané PpS sú využívané v procese dispečerského riadenia na zabezpečenie poskytovania 
systémových služieb, najmä na vyrovnávanie systémovej odchýlky ES SR v reálnom čase. Objemy PpS, 
dopytované zo strany PPS, sú stanovené s predpokladom, aby bolo možné zvládnuť nie len bežnú 
prevádzku ES SR a prevádzku počas plánovaných odstávok a údržby zariadení na výrobu elektriny, ale 
aj neplánované výpadky na strane výroby alebo spotreby elektriny. Je možné konštatovať, že za 
bežných okolností sú požadované objemy PpS nastavené dostatočne na zabezpečenie bezpečnej 
a spoľahlivej prevádzky ES SR. Napriek tomu je možné identifikovať prípady, kedy objem nakúpených 
PpS nie je postačujúci a je potrebné prijímať dodatočné nápravné opatrenia. 

Metodika dimenzovaní rezervní kapacity výkonu je detailne popísaná v kapitole F4 Metodika 
stanovenia potrebného objemu jednotlivých druhov podporných služieb TP. 

Základné pravidlá pre dimenzovanie veľkosti FRR sú nasledovné: 

1. Veľkosť kladného referenčného incidentu (výpadok výroby) sa stanoví na základe určenia najväčšej 
možnej nerovnováhy vyplývajúcej z okamžitej zmeny činného výkonu samostatnej jednotky na 
výrobu elektriny pri jeho poruche, t.j veľkosť kladného referenčného incidentu je rovná 
najväčšiemu dosiahnuteľnému výkonu samostatnej výrobnej jednotky v ES SR. 

2. Veľkosť záporného referenčného incidentu (výpadok spotreby) sa stanoví na základe určenia 
najväčšej možnej nerovnováhy vyplývajúcej z okamžitej zmeny činného výkonu samostatného 
odberného zariadenia pri jeho poruche, t.j veľkosť záporného referenčného incidentu je rovná 
najväčšiemu odberu činného výkonu samostatnej odbernej jednotky v ES SR. 

3. Vypočítaná kladná rezervná kapacita FRR (súčet aFRR+ a mFRR+) nesmie byť menšia ako veľkosť 
kladného referenčného incidentu v každom časovom okamihu. 

4. Vypočítaná kladná rezervná kapacita FRR musí byť dostatočná na pokrytie kladných nerovnováh v 
bloku LFC aspoň v 99 % času, pričom časové obdobie historických záznamov kladných nerovnováh 
musí byť najmenej 2 celé ročné obdobia, s najmenším možným vzorkovaním nerovnováhy, 
minimálne však 15 min. Dostatočnosť sa overí SW simuláciou, pričom cieľové parametre FRCE 
nesmú byť prekročené. 

5. Vypočítaná záporná rezervná kapacita FRR (súčet aFRR- a mFRR-) nesmie byť menšia ako veľkosť 
záporného referenčného incidentu. 6. Vypočítaná záporná rezervná kapacita FRR musí byť 
dostatočná na pokrytie záporných nerovnováh v bloku LFC aspoň v 99 % času, pričom časové 
obdobie historických záznamov záporných nerovnováh musí byť najmenej 2 celé ročné obdobia, s 
najmenším možným vzorkovaním nerovnováhy, minimálne však 15 min. Dostatočnosť sa overí SW 
simuláciou, pričom cieľové parametre FRCE nesmú byť prekročené. 

6. Výpočet objemov automatickej FRR a manuálnej FRR sa riadi postupom uvedeným v príslušnej 
kapitole Dok. F TP. 

7. Čas do úplnej aktivácie automatickej FRR je určený v TP, Dok. B, Tab. B2.2. 
8. Čas do úplnej aktivácie manuálnej FRR je určený v TP, Dok. B, Tab. B2.2. 
9. Kladná rezervná kapacita FRR vypočítaná pre blok LFC môže byť znížená, a to v prípade uzavretia 

dohody o zdieľaní FRR s ostatnými blokmi LFC v súlade s ustanoveniami SOGL, hlava 8. Pri výpočte 
veľkosti zníženia sa postupuje podľa SOGL, čl. 157, písm. j, ods. i). Zníženie však nesmie presiahnuť 
30 % veľkosti kladného incidentu stanoveného podľa bodu 1 týchto pravidiel. 

10. Záporná rezervná kapacita FRR vypočítaná pre blok LFC môže byť znížená, a to v prípade uzavretia 
dohody o zdieľaní FRR s ostatnými blokmi LFC v súlade s ustanoveniami SOGL, hlava 8. Pri výpočte 
veľkosti zníženia sa postupuje podľa SOGL, čl. 157, písm. k, ods. i). 
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11. Pre prípad závažného rizika nedostatočnej rezervnej kapacity FRR v bloku LFC je v prevádzkovej 
dohode pre LFC blok SEPS uvedený eskalačný postup. 

Objemy požiadaviek disponibility podporných služieb sú stanovované pre jednotlivé kategórie 
s týždennou granularitou. Objemy sú uvedené v prílohách 5.1 Objem obstarávaných regulačných záloh 
pre rok 2018 a 5.2 Objem obstarávaných regulačných záloh pre rok 2019 a na webových stránkach 
SEPS3. 

Vývoj obstarávaných objemov a typov PpS 

Zabezpečovanie dostatočných objemov PpS pred rokom 2018 bolo poznačené najmä klesajúcou cenou 
silovej elektriny na veľkoobchodných trhoch, čoho dôsledkom bolo postupné odstavovanie klasických 
elektrární (schopných poskytovať rezervu výkonu vo forme PpS) z prevádzky, nakoľko tepelné 
elektrárne vyrábajúce elektrinu na báze uhlia alebo plynu neboli schopné konkurencie pri tak nízkych 
cenách elektriny. Nízke, resp. záporné hodnoty tzv. „clean spark spread“ (hrubá marža na výrobe 
elektriny z plynu = rozdiel medzi cenou za 1 MWh elektriny a palivovými nákladmi na nákup plynu 
potrebného na výrobu 1 MWh elektriny) boli pravdepodobne aj dôvodom odstávky PPC Malženice. 
Niektoré tepelné elektrárne v elektrizačnej sústave SR naďalej ostávajú v prevádzke, avšak len ako 
„studená“ záloha pri poskytovaní PpS typu TRV10MIN+ (PPC Bratislava), resp. sú v prevádzke vďaka 
zapojeniu do podpory v rámci kombinovanej výroby elektriny a tepla. 

V súlade so zákonom je za stanovenie požadovaných objemov disponibility PpS zodpovedný PPS, 
pričom tento je povinný ich na ročnej báze zverejniť na svojom webovom sídle v termíne do 30. 9. 
predchádzajúceho roka. Na základe požadovaných objemov PpS, ÚRSO určuje maximálne jednotkové 
ceny jednotlivých typov PpS a celkové povolené náklady na poskytovanie všetkých typov PpS. 

Tabuľka č. 1 – Prehľad priemerných ročných požiadaviek na nákup PpS (v MW) po jednotlivých typoch za obdobie od 2005 
do 2019 podľa cenových rozhodnutí ÚRSO. 

Rok PRV± SRV± TRV3+ TRV3- TRV10+ TRV10- TRV15+ TRV15- TRV30+ TRV30- TRV 120 TRV hod ZNO ZVO 

2005 34 124 - - 320 - - - 170 160 - 200 - - 

20064 32 120 - - 324 159 - - 166 137 - 178 - - 

2007 32 115 - - 320 150 - - 155 125 - 175 - - 

2008 33 110 - - 310 150 - - 160 120 - 130 - - 

2009 32 110 220 130 - - - - 190 130 120 - - - 

2010 30 120 220 130 - - - - 250 130 80 - - - 

2011 29 130 260 135 - - - - 260 210 - - - - 

2012 29 134 255 135 220 100 - - 150 130 - - 70 20 

2013 29 137 255 135 215 100 - - 150 130 - - 70 20 

2014 29 139 255 135 215 100 - - 120 130     69 10 

2015 28 139 255 135 215 100 130 130 - - - - 69 10 

2016 27 140 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2017 26 143 255 135 215 100 120 120 - - - - 70 10 

2018 26 145 255 135 215 100 120 120         70 10 

2019 26 145 255 135 215 100 120 120         70 10 

 

                                                           
3 https://www.sepsas.sk/PoziadavkyPpS_na_2018.asp?kod=630 ,  
https://www.sepsas.sk/PoziadavkyPpS_na_2019.asp?kod=654  
4  Na rok 2006 neboli zo strany ÚRSO určené regulované rozsahy jednotlivých typov PpS. Uvažovalo sa 
s priemernými požiadavkami jednotlivých typov PpS. 
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Legenda: 

PRV± primárna regulácia činného 
výkonu;  TRV30+ a - terciárna regulácia činného výkonu 30 

minútová (záporná); 

SRV± sekundárna regulácia činného 
výkonu;  TRV120 terciárna regulácia činného výkonu 120 

minútová; 

TRV3+ a - terciárna regulácia činného výkonu 
3 minútová (kladná a záporná);  TRVhod terciárna regulácia činného výkonu 

hodinová; 

TRV10+ a - terciárna regulácia činného výkonu 
10 minútová (kladná a záporná);  ZNO zníženie odberu; 

TRV15+ a - terciárna regulácia činného výkonu 
15 minútová (kladná a záporná);  ZVO zvýšenie odberu; 

PRV± primárna regulácia činného 
výkonu;  TRV30+ a - terciárna regulácia činného výkonu 30 

minútová (záporná); 
 

V tabuľke vyššie je uvedený prehľad schválených priemerných ročných požadovaných objemov pre 
jednotlivé typy PpS v rokoch 2005 až 2019. Z tabuľky je možné pozorovať postupný trend skracovania 
doby aktivácie a deaktivácie PpS typu TRV, či už v kladnom, alebo zápornom smere. Zároveň je možné 
konštatovať, že od roku 2012 (okrem prechodu TRV30MIN na TRV15MIN) sú požadované objemy 
v jednotlivých typoch PpS ustálené.  

 
Nižšie uvedený graf zobrazuje rozsah celkových kladných a záporných priemerných ročných objemov 
PpS v období od 2005 do 2018 na základe príslušných rozhodnutí ÚRSO. Z Grafu je zrejmé, že po 
poklese celkovej disponibility v rokoch 2009, 2010 a 2011, dochádza v roku 2012 k nárastu potreby 
disponibility PpS typu SRV± a rýchlo štartujúcich TRV+ a TRV-. 
 

 
Graf č. 1 – Priemerné ročné rozsahy požadovanej disponibility PpS 
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Z Grafu č. 1 je možné ďalej pozorovať, že vývoj potreby PpS typu TRV od roku 2005 po rok 2019 
smeroval k požiadavkám na kratšie časy aktivácie a deaktivácie. Pomalšie PpS typu TRV zanikli úplne. 
Nasledovné dva Grafy ukazujú, ako klesal objem TRV+ a TRV- s dobou aktivácie a deaktivácie dlhšou 
ako 15 minút a rástol objem TRV s dobou kratšou alebo rovnou 15 minút. Zvýšený dôraz na zníženie 
času aktivácie a deaktivácie bol vyvolaný fundamentálnymi zmenami na trhu s elektrinou. Prudkým 
rozvojom inštalácie volatilných respektíve ťažšie predikovateľných zdrojov elektriny (najmä 
fotovoltické elektrárne - FVE) bolo potrebné v krátkom čase reagovať nielen na zmeny v spotrebe 
elektriny, prípadne výpadky veľkých odberateľov alebo väčších zariadení na výrobu elektriny, ale aj na 
dynamickú zmenu výroby z FVE.  

Pre ilustráciu je v Grafoch č. 2 
a 3 naznačený aj podiel 
inštalácií fotovoltaických 
elektrární, vyhodnotený na 
základe zoznamu ÚRSO o 
výrobcoch, ktorí majú uznanú 
podporu výroby elektriny 
z obnoviteľných zdrojov. 

 
Graf č. 2 – Porovnanie vývoja 
objemov TRV+ z pohľadu času 
aktivácie/deaktivácie v ES SR 

 

 
Graf č. 3 – Porovnanie vývoja 
objemov TRV- z pohľadu času 
aktivácie/deaktivácie v ES SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Údaje podľa odst. 2, písm. c) 
 

c) poskytnúť súhrnnú analýzu optimálneho poskytovania rezervnej kapacity vrátane odôvodnenia 
objemu disponibility;  
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Odôvodnením objemu disponibility rezervnej kapacity (podporných služieb) sú jednoznačné záväzné 
metodiky a postupy dané nariadením 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie 
elektrizačnej prenosovej sústavy (SOGL) a upresnenie v Rámcové dohode o prevádzkovaní 
v synchrónne prepojenej oblasti pre synchrónnu zónu Kontinentálnu Európa. 

SEPS v polovici roku 2018 analyzoval možnosti optimálneho obstarania a poskytovania rezervnej 
kapacity vrátane odôvodnenia objemu disponibility a bol spracovaný komplexní dokument „Stratégia 
zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“5, ktorý je sumarizáciou 
informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb na roky 2019 až 
2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a 
transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania.  

SEPS k pripravené stratégii a uvedenému dokumentu také usporiadal verejnú konzultáciu (ukončená 
dňa 10. 05. 2018)6. Cieľom verejnej konzultácie bola odborná diskusia k Stratégii za účasti všetkých 
dotknutých subjektov – poskytovateľov podporných služieb, účastníkov trhu s elektrinou, orgánov 
štátnej správy a ÚRSO. Následne bol v Bratislave zorganizovaný workshop k výsledkom verejnej 
konzultácie. 

SEPS si v roku 2019 vzhľadom k povinnostiam PPS SR obstarala od spoločnosti EuroEnergy, spol. s r.o 
aktualizáciu štúdie „Posúdenie variant výrobného mixu vo vzťahu k povinnostiam PPS SR a v súvislosti 
s primeranosťou výrobných kapacít (generation adequacy) a dostatočnosťou regulačných rezerv pre 
zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR v strednodobom horizonte“. 

Z uvedenej štúdie vyplýva, že sa výhľadovo do roku 2030 situácia v oblasti deficitu regulačných záloh 
pre služby primárnej a sekundárnej regulácie zlepšovať nebude a že pre pokrytie potrieb zabezpečenia 
služieb typu PRV± a SRV± bude nevyhnutné pokračovať vo využívaní regulačných záloh zo zahraničia 
a z virtuálneho bloku.  

V rámci štúdie boli analyzované scenáre uvedené v nasledovnej tabuľke:  

                                                           
5 https://www.sepsas.sk/Dokumenty/VerejneKonzultacie/2018/04/19/Strategia_PpS_2019_2021.pdf  
6 https://www.sepsas.sk/VerKon_2018_04_19.asp?kod=642  
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Základné výstupy štúdie týkajúce sa dostatočnosti regulačných záloh sú nasledovné. 

Dostatočnosť regulačných záloh – primárna regulácia: 

       
Dostatočnosť regulačných záloh – sekundárna regulácia: 
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Dostatočnosť regulačných záloh – MRZ+: 

     
Dostatočnosť regulačných záloh – MRZ-: 

     
Dlhodobou snahou SEPS je znižovanie nákladov na systémové služby, z ktorých sú obstarávané 
podporné služby. Prehľad úspor je v prílohe 5.3 Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 
2021. 

3.4 Údaje podľa odst. 2, písm. d) 
 

d) analyzovať náklady a prínosy, ako aj možnú neefektívnosť a narušenia v súvislosti s osobitnými 
produktmi, pokiaľ ide o hospodársku súťaž a fragmentáciu trhu, účasť riadenia odberu a 
obnoviteľných zdrojov energie, integráciu vyrovnávacích trhov a vedľajšie účinky na iné trhy s 
elektrinou;  

 

V rokoch 2018 a 2019 SEPS nezaviedla a nepoužívala štandardné a špecifické produkty. 

Detailnejšie viď kapitola 3.1 Údaje podľa odst. 2, písm. a). 

3.5 Údaje podľa odst. 2, písm. e) 
 

e) analyzovať príležitosti na výmenu disponibility a zdieľanie rezerv;  

SEPS obstaráva regulačné zálohy rezervy na obnovenie frekvencie bez výmeny regulační zálohy nebo 
zdieľania záloh. Predpokladom pre zavedenie výmeny a zdieľania je príprava príslušných metodík EBGL. 

Článok 40 Spoločne optimalizovaný postup prideľovania odst. 1: 
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Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia musia všetci PPS vypracovať návrh metodiky 
spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo 
zdieľanie rezerv. Táto metodika sa uplatňuje na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv so 
zmluvným obdobím najviac jeden deň a ak sa zmluva uzatvára najskôr jeden deň pred poskytnutím 
disponibility... 

Tieto metodiky pre výmenu nebo zdieľanie regulačných záloh neboli do konce roku 2019 pripravené. 

3.6 Údaje podľa odst. 2, písm. f) 
 

f) poskytnúť vysvetlenie a odôvodnenie obstarania disponibility bez uskutočnenia výmeny 
disponibility alebo zdieľania rezerv;  

 

Do konca roka 2019 neboli k dispozícii metodiky pre výmenu nebo zdieľanie regulačnej zálohy, 
detailnejšie viď predchádzajúca kapitola. 

 

3.7 Údaje podľa odst. 2, písm. g) 
 

g) analyzovať efektívnosť funkcií optimalizácie aktivácie regulačnej energie z rezerv na obnovenie 
frekvencie a prípadne regulačnej energie z nahradzujúcich rezerv.  

 

Kritéria pre posúdenie kvality regulácie sú stanovená podľa SOGL čl. 131. Pre posúdenie sa vo výsledku 
sčítajú počty štvrťhodín, v ktorých boli prekročené medze systémovej odchýlky. Tieto medze sú 
definované v SOGL vo dvoch úrovniach. Nasledujúca tabuľka zahŕňa počet prekročených štvrťhodín 
(výsledky prevzaté z „Load Frequency Control Annual Report for Year 2018“7). 
 

Posúdenie kvality 
regulácie SEPS 

Dovolený limit 
prekročených 

štvrťhodín 

Počet prekročených 
štvrťhodín v roku 2017 

Počet prekročených 
štvrťhodín v roku 2018 

1. úroveň  10 512  282 278  
2. úroveň  1 752  35  14  

 

Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že v rokoch 2017 a 2018 bola vysoká kvalita 
regulácie s veľmi nízkym počtom prekročení limitu, hlboko pod maximálnymi dovolenými úrovňami. 
Vysoká kvalita regulácie priamo vyplýva z optimalizácie aktivácie regulačnej energie z rezerv na 
obnovenie frekvencie. 

  

                                                           
7 https://www.entsoe.eu/Documents/SOC%20documents/LFC_report_2018.pdf  
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4 Executive summary of Balancing report 
In line with COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline 
on electricity balancing; Article 60 TSO report on balancing: 

The Slovakia consists of one LFC area controlled by Slovenská Elektrizačná Prenosová Sústava, a. s. 
(SEPS). All balancing reserves are valid for this control area. The rules for pricing and evaluation of 
balancing reserves bids and the subsequent evaluation of balancing services are set up in the Terms 
and Conditions for BSPs (available here: https://www.sepsas.sk/PrevadzkovyPoriadok.asp?kod=301 
and https://www.sepsas.sk/TechPod.asp?kod=281). 

There was no usage of specific products in years 2017 and 2018 resp. 2019, therefore no information 
on procured or used specific product volumes is available.  
SEPS performs weekly, daily and intraday operational planning. SEPS is not a central-dispatch TSO. 
Dimensioning of reserve capacity is based on the calculation of historical data following requirements 
determined by COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline 
on electricity transmission system operation. At setting the optimal volume of the ancillary services, it 
is necessary to apply the principle of time breakdown and seasonality while the time breakdown 
includes months, weeks, days, or hours of the day and the seasonality includes seasons or individual 
months of the year. When setting the required volumes of the ancillary services, the expected 
maximum loads of the control area within the monitored time period according to the time breakdown 
and statistical data according to seasonality to which the time period belongs shall serve as the starting 
data. To set the required volume of the ancillary services the data from the recent 5 years shall be 
used. In addition to the statistical approach the outage of the largest power plant within the LFC block 
are considered as reference incident. Calculated capacity requirements of FRR were following: 
 

Year aFRR± mFRR3+ mFRR3- mFRR10+ mFRR10- mFRR15+ mFRR15- 

2018 145 255 135 215 100 120 120 

2019 145 255 135 215 100 120 120 
 
The procurement of balancing capacity with the exchange of balancing capacity or sharing of frequency 
restoration reserves was not used. 
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5 Přílohy 



  

Správa SEPS o zabezpečovaní rovnováhy za roky 2018 - 2019 
  Strana 15 z 18 

 

5.1 Objem obstarávaných regulačných záloh pre rok 2018 
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5.2 Objem obstarávaných regulačných záloh pre rok 2019 
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5.3 Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2021 

 


